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Ἀπολυτίκια 

Τῆ̋ Ὀκτωήχου. Ἦχο̋ πλ. δ΄   
Ἐξ ὕψου̋ κατῆλθε̋ ὁ εὔσπλαγχνο̋, 
ταφήν κατεδέξω τριήµερον, 
ἵνα ἡµᾶ̋ ἐλευθερώσει̋ τῶν παθῶν, 
ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασι̋ ἡµῶν,  
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Κύριε, δόξα Σοι. 

∆όξα. 
Ἐξ ὕψου̋ κατῆλθε̋... 

Καί νῦν... Τῆ̋ Ἑορτῆ̋ 
Ἐν τῇ γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξα̋ 
ἐν τῇ κοιµήσει τόν κόσµον 
οὐ κατέλιπε̋ Θεοτόκε· 
µετέστη̋ πρό̋ τήν ζωήν 
Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆ̋ Ζωῆ̋  
καί ταῖ̋ πρεσβεῖαι̋ ταῖ̋ σαῖ̋ λυτρουµένη 
ἐκ θανάτου τά ψυχά̋ ἡµῶν. 
 

Καθίσµατα. 

Μετά τήν α΄ στιχολογίαν τοῦ Ψαλτηρίου. 

Ἦχο̋ πλ. δ΄. 
Ἀνέστη̋ ἐκ νεκρῶν ἡ ζωή τῶν ἁπάντων 
καί ἄγγελο̋ φωτό̋, ταῖ̋ Γυναιξίν ἐβόα· 
παύσασθε τῶν δακρύων,  
τοῖ̋ Ἀποστόλοι̋ εὐαγγελίσασθε· 
κράξατε ἀνυµνοῦσαι·  
ὅτι ἀνέστη Χριστό̋ ὁ Κύριο̋ 
ὁ εὐδοκήσα̋ σῶσαι ὡ̋ Θεό̋  
τό γένο̋ τῶν ἀνθρώπων. 

∆όξα.  Τήν Σοφίαν καί Λόγον. 
Ἀναστά̋ ἐκ τοῦ τάφου ὡ̋ ἀληθῶ̋ 
ταῖ̋ ὁσίαι̋ προσέταξα̋ Γυναιξί 
κηρῦξαι τήν ἔγερσιν  
Ἀποστόλοι̋ ὡ̋ γέγραπται· 
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καί δροµαῖο̋ ὁ Πέτρο̋  
ἐπέστη τῷ µνήµατι 
καί τό φῶ̋ ἐν τῷ τάφῳ  
ὁρῶν κατεπλήττετο· 
ὅθεν καί κατεῖδε  
τά ὀθόνια µόνα 
χωρί̋ τοῦ θείου σώµατο̋  
ἐν αὐτῷ κατακείµενα· 
καί πιστεύσα̋ ἐβόησε·  
∆όξα Σοι Χριστέ ὁ Θεό̋ 
ὅτι σώζει̋ ἅπαντα̋ Σωτήρ ἡµῶν· 
τοῦ Πατρό̋ γάρ ὑπάρχει̋ ἀπαύγασµα. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον τῆ̋ Ἑορτῆ̋  

Ἦχο̋ δ'. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ 

Πλατυτέρα οὐρανῶν,  
ἀναδειχθεῖσα ἐπὶ γῆ̋,  
ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκί,  
τὸν τοῦ παντὸ̋ ∆ηµιουργόν,  
νῦν εἰ̋ αὐτὰ τὰ οὐράνια ἐκ γῆ̋ µετέστη̋. 
∆ικαίων δὲ ψυχαὶ καθορῶσαί σε,  
Ἀγγέλων οἱ χοροὶ κατοπτεύοντε̋,  
ὡ̋ Βασιλίδι αἴνεσιν ἀξίω̋,  
διὰ παντὸ̋ σοι προσάγουσι.  
∆ιὸ πρεσβεύειν, µὴ διαλίπῃ̋,  
ὑπὲρ τῶν ἀνυµνούντων σε. 

Μετά τήν β΄ στιχολογίαν τοῦ Ψαλτηρίου 

Ἄνθρωποι τό µνῆµα Σου,  
Σωτήρ ἐσφραγίσαντο 



 4

ἄγγελο̋ τόν λίθον  
ἐκ τῆ̋ θύρα̋ ἀπεκύλισε· 
Γυναῖκε̋ ἐθεάσαντο,  
ἐγηγερµένον ἐκ νεκρῶν 
καί αὕται εὐηγγελίσαντο  
τοῖ̋ Μαθηταῖ̋ Σου ἐν Σιών· 
ὅτι ἀνέστη̋ ἡ ζωή τῶν ἁπάντων 
καί διελύθη τά δεσµά τοῦ θανάτου· 
Κύριε, δόξα Σοι. 

∆όξα. 
Τά µύρα τῆ̋ ταφῆ̋  
αἱ Γυναῖκε̋ κοµίσασαι 
φωνῆ̋ ἀγγελικῆ̋  
ἐκ τοῦ τάφου ἤκουον· 
παύσασθε τῶν δακρύων 
καί ἀντί λύπη̋ χαράν κοµίσασθε· 
κράξατε ἀνυµνοῦσαι,  
ὅτι ἀνέστη Χριστό̋ ὁ Κύριο̋, 
ὁ εὐδοκήσα̋ σῶσαι ὡ̋ Θεό̋  
τό γένο̋ τῶν ἀνθρώπων. 

Καί νῦν.  Θεοτοκίον τῆ̋ Ἑορτῆ̋  
Ἦχο̋ δ. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ  

Ἀποστόλων ὁ χορό̋,  
διεσπαρµένο̋ ἐν τῇ γῇ,  
συνηθροίσθη ἐν Σιών,  
ἵνα προπέµψῃ ἀπὸ γῆ̋,  
τὴν Θεοτόκον πρὸ̋ τὸν Ὕψιστον,  
ὃν περ ἔτεκε. 
∆υνάµει̋ οὐρανῶν, αἱ ὑπερκόσµιαι,  
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προέτρεχον ὁµοῦ, καὶ συνεχόρευον,  
πνευµατικῶ̋ κραυγάζουσαι, εὐφραίνεσθε,  
οἱ οὐρανοὶ προσδεχόµενοι,  
Θεοῦ Μητέρα, δι' Οὗ δεσπόζει,  
ὁρατὰ καὶ ἀόρατα. 

Τά Εὐλογητάρια 

Ἡ Ὑπακοή. 
Αἱ Μυροφόροι  
τοῦ Ζωοδότου ἐπιστᾶσαι τῷ µνήµατι, 
τόν ∆εσπότην ἐζήτουν,  
ἐν νεκροῖ̋ τόν ἀθάνατον 
καί χαρᾶ̋ εὐαγγέλια  
ἐκ τοῦ Ἀγγέλου δεξάµεναι, 
τοῖ̋ Ἀποστόλοι̋ ἐµήνυον·  
ὅτι ἀνέστη Χριστό̋ ὁ Θεό̋, 
παρέχων τῷ κόσµῳ τό µέγα ἔλεο̋. 

Οἱ ἀναβαθµοί.  
Ἀντίφωνον α΄. 

Ἐκ νεότητό̋ µου ὁ ἐχθρό̋ µε πειράζει 
ταῖ̋ ἡδοναῖ̋ φλέγει µε· 
ἐγώ δέ πεποιθώ̋ ἐν Σοί, Κύριε,  
τροποῦµαι τοῦτον. 

Οἱ µισοῦντε̋ Σιών, γενηθήτωσαν δή 
πρίν ἐκσπαθῆναι ὡ̋ χόρτο̋· 
συγκόψει γάρ Χριστό̋ αὐχένα̋ αὐτῶν, 
τοµῇ βασάνων. 
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∆όξα.  Καί νῦν. 
Ἁγίω Πνεύµατι, τό ζῆν τά πάντα 
Φῶ̋ ἐκ Φωτό̋, Θεό̋ µέγα̋· 
σύν Πατρί ὑµνοῦµεν  
Αὐτῷ καί τῷ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον β΄. 
Ἡ καρδία µου τῷ φόβῳ Σου σκεπέσθω 
ταπεινοφρονοῦσα· 
µή ὑψωθεῖσα ἀποπέσῃ  
ἐκ Σοῦ, πανοικτίρµον. 

Ἐπί τόν Κύριον  
ὁ ἐσχηκώ̋ ἐλπίδα 
οὐ δείσει τότε,  
ὅτε πυρί τά πάντα  
κρινεῖ καί κολάσει. 

∆όξα.  Καί νῦν. 
Ἁγίω Πνεύµατι,  
πᾶ̋ τί̋ θεῖο̋ βλέπει καί προλέγει,  
τερατουργεῖ ὕψιστα, 
ἐν τρισίν ἕνα Θεόν µέλπων· 
εἰ γάρ καί τριλαµπεῖ,  
µοναρχεῖ τό Θεῖον. 

Ἀντίφωνον γ΄. 
Ἐκέκραξα Σοι, Κύριε, πρόσχε̋  
κλῖνόν µοι τό οὖ̋ σου βοῶντι 
καί κάθαρον πρίν ἄρῃ̋ µε  
ἀπό τῶν ἐνθένδε. 

Ἐπί τήν µητέρα αὐτοῦ γῆν 
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δύνων πᾶ̋ αὖθι̋ ἀναλύσει 
τοῦ λαβεῖν βασάνου̋  
ἤ γέρα τῶν βεβιωµένων. 

∆όξα.  Καί νῦν. 
Ἁγίω Πνεύµατι, θεολογία 
Μονά̋ τρισαγία· 
ὁ Πατήρ γάρ ἄναρχο̋  
ἐξ οὗ ἔφυ ὁ Υἱό̋ ἀχρόνω̋ 
καί τό Πνεῦµα σύµµορφον, σύνθρονον 
ἐκ Πατρό̋ συνεκλάµψαν. 

Ἀντίφωνον δ΄. 
Ἰδού δή τί καλόν, ἤ τί τερπνόν 
ἀλλ᾿ ἤ τό κατοικεῖν ἀδελφού̋ ἅµα; 
Ἐν τούτῳ γάρ Κύριο̋,  
ἐπηγγείλατο ζωήν αἰωνίαν. 

Τοῦ ἐνδύµατο̋ αὐτοῦ  
ὁ τά κρίνα τοῦ ἀγροῦ κοσµῶν 
κελεύει µή δεῖν φροντίζειν. 

∆όξα.  Καί νῦν. 
Ἁγίω Πνεύµατι, ἐνοειδεῖ αἰτίᾳ 
πάντα ἔχεται εἰρηνοβραβεύτω̋· 
Θεό̋ τοῦτο γάρ ἐστι 
Πατρί τε καί Υἱῷ, ὁµοούσιον κυρίω̋. 

Προκείµενον.  Ψαλµό̋ 145. 
Βασιλεύσει Κύριο̋ εἰ̋ τόν αἰῶνα  10 
ὁ Θεό̋ σου Σιών εἰ̋ γενεάν καί γενεάν. 

 Αἴνει ἡ ψυχή µου τόν Κύριον,  1 
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 αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ µου· 

 ψαλῶ τῷ Θεῷ µου ἕω̋ ὑπάρχω. 

Ἡ τάξι̋ τοῦ Ἑωθινοῦ Εὑαγγελίου 

ΤΟ ΕΝΑΤΟ ΕΩΘΙΝΟ 

Ἰωάν. 20, 19-31. 

Τό βράδυ τῆ̋ πρώτη̋ ἡµέρα̋ τῆ̋ ἀνα-
στάσεω̋ ὁ Χριστό̋ ἐµφανίζεται στού̋ συ-
ναγµένου̋ στό ἀνώγειο µαθητέ̋ του, τού̋ 
χαρίζει τήν εἰρήνη καί τό ἅγιο Πνεῦµα του 
καί  τού̋ ἀποστέλλει στόν κόσµο δίδοντά̋ 
του̋ τήν ἐξουσία νά συγχωροῦν τί̋ ἁµαρτί-
ε̋ τῶν ἀνθρώπων. 

19 Οὔση̋ ὀψία̋ τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ,  
τῇ µιᾷ τῶν Σαββάτων  

Τήν ἴδια ἐκείνη ἡµέρα, δηλαδή τήν πρώτη 
µέρα µετά τό Σάββατο, ὅταν βράδυασε  

καί τῶν θυρῶν κεκλεισµένων,  
ὅπου ἦσαν οἱ µαθηταί συνηγµένοι  
διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων,  

κι ἐνῶ οἱ µαθητέ̋ ἦταν συγκεντρωµένοι 
κάπου µέ κλειστέ̋ τί̋ πόρτε̋, ἐπειδή 
φοβοῦνταν τού̋ Ἰουδαίου̋, 

ἦλθεν ὁ Ἰησοῦ̋ καί ἔστη εἰ̋ τό µέσον 
καί λέγει αὐτοῖ̋· Εἰρήνη ὑµῖν. 

ἦρθε ὁ Ἰησοῦ̋, στάθηκε στή µέση καί τού̋ 
λέει:  
- Εἰρήνη σ᾿ ἐσᾶ̋.  

20 Καί τοῦτο εἰπών ἔδειξεν αὐτοῖ̋  
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τά̋ χεῖρα̋ καί τήν πλευράν αὐτοῦ.  
Κι ὅταν τό εἶπε αὐτό, τού̋ ἔδειξε τά χέρια 
καί τήν πλευρά του. 

Ἐχάρησαν οὖν οἱ µαθηταί  
ἰδόντε̋ τόν Κύριον. 

Οἱ µαθητέ̋ χάρηκαν πού εἶδαν τόν Κύριο. 
21 Εἶπεν οὖν αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ πάλιν·  
- Εἰρήνη ὑµῖν. 

Ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ εἶπε πάλι:  
- Εἰρήνη σ᾿ ἐσᾶ̋.  

Καθώ̋ ἀπέσταλκέ µε ὁ Πατήρ,  
κἀγώ πέµπω ὑµᾶ̋.  

Ὅπω̋ ὁ Πατέρα̋ ἔστειλε ἐµένα, ἔτσι στέλ-
νω κι ἐγώ ἐσᾶ̋. 

22 Καί τοῦτο εἰπών ἐνεφύσησε  
καί λέγει αὐτοῖ̋· 
Λάβετε Πνεῦµα Ἅγιον·  

Ἔπειτα ἀπό τά λόγια αὐτά, φύσηξε στά 
πρόσωπά του̋ καί τού̋ λέει:  
- Λάβετε Ἅγιο Πνεῦµα. 

23 ἄν τινων ἀφῆτε τά̋ ἁµαρτία̋,  
ἀφίενται αὐτοῖ̋·  
ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. 

Σέ ὅποιου̋ συγχωρήσετε τί̋ ἁµαρτίε̋, θά 
τού̋ εἶναι συγχωρηµένε̋, σέ ὅποιου̋ τί̋ 
κρατήσετε ἀσυγχώρητε̋, θά µείνουν 
ἀσυγχώρητε̋. 

24 Θωµᾶ̋ δέ, εἷ̋ ἐκ τῶν δώδεκα,  
ὁ λεγόµενο̋ ∆ίδυµο̋, 

Ὁ Θωµᾶ̋ ὅµω̋, ἕνα̋ ἀπό τού̋ δώδεκα µα-
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θητέ̋, πού λεγόταν ∆ίδυµο̋, 
οὐκ ἦν µετ᾿ αὐτῶν, ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦ̋. 

δέν ἦταν µαζί του̋, ὅταν ἦρθε ὁ Ἰησοῦ̋. 
25 Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι µαθηταί·  
- Ἑωράκαµεν τόν Κύριον. 

Τοῦ ἔλεγαν λοιπόν οἱ ἄλλοι µαθητέ̋: 
- Εἴδαµε τόν Κύριο µέ τά µάτια µα̋. 

Ὁ δέ εἶπεν αὐτοῖ̋·  
Αὐτό̋ ὅµω̋ τού̋ εἶπε:  

- ῾Ἐάν µή ἴδω ἐν ταῖ̋ χερσίν αὐτοῦ  
τόν τύπον τῶν ἥλων 

Ἐγώ ἄν δέν δῶ στά χέρια του τά σηµάδια 
ἀπό τά καρφιά,  

καί βάλω τόν δάκτυλόν µου  
εἰ̋ τόν τύπον τῶν ἥλων  

καί δέ βάλω τό δάχτυλό µου στά σηµάδια 
ἀπό τά καρφιά, 

καί βάλω τήν χεῖρά µου  
εἰ̋ τήν πλευράν αὐτοῦ,  
οὐ µή πιστεύσω. 

καί δέ βάλω τό χέρι µου στή λογχισµένη 
πλευρά του, δέν θά πιστέψω. 

26 Καί µεθ᾿ ἡµέρα̋ ὀκτώ  
πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ µαθηταί αὐτοῦ 
καί Θωµᾶ̋ µετ᾿ αὐτῶν. 

Ὀκτώ ἡµέρε̋ ἀργότερα οἱ µαθητέ̋ ἦταν 
πάλι µέσα στό σπίτι, µαζί του̋ κι ό 
Θωµᾶ̋.  

Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦ̋  
τῶν θυρῶν κεκλεισµένων 
καί ἔστη εἰ̋ τό µέσον καί εἶπεν· 
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- Εἰρήνη ὑµῖν. 
Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦ̋, ἐνῶ οἱ πόρτε̋ ἦταν 
κλειστέ̋, στάθηκε στή µέση καί εἶπε: 
- Εἰρήνη σ᾿ ἐσᾶ̋.  

27 Εἶτα λέγει τῷ Θωµᾷ·  
Ἔπειτα λέει στό Θωµᾶ:  

- Φέρε τόν δάκτυλόν σου ὦδε  
καί ἴδε τά̋ χεῖρά̋ µου 

- Φέρε ἐσύ τό δάχτυλό σου ἐδῶ καί δέ̋ τά 
χέρια µου, 

καί φέρε τήν χεῖρά σου  
καί βάλε εἰ̋ τήν πλευράν µου 

καί φέρε τό χέρι σου καί βάλ᾿ το στήν 
πλευρά µου.  

καί µή γίνου ἄπιστο̋, ἀλλά πιστό̋.  
Καί µήν ἀµφιβάλλει̋, ἀλλά πίστευε. 

28 Καί ἀπεκρίθη ὁ Θωµᾶ̋  
καί εἶπεν αὐτῷ·  
- Ὁ Κύριό̋ µου καί ὁ Θεό̋ µου. 

Ὁ Θωµᾶ̋ τοῦ ἀποκρίθηκε:  
Ἐσύ εἶσαι ὁ Κυριό̋ µου καί ὁ Θεό̋ µου. 

29 Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦ̋·  
Τοῦ λέει τότε ὁ Ἰησοῦ̋: 

- Ὅτι ἑώρακά̋ µε, πεπίστευκα̋·  
µακάριοι οἱ µή ἰδόντε̋  
καί πιστεύσαντε̋. 

Πείστηκε̋, ἐπειδή µέ εἶδε̋ µέ τά µάτια 
σου. Μακάριοι ἐκεῖνοι πού χωρί̋ νά µέ 
ἔχουν ἰδεῖ πιστεύουν. 

30 Πολλά µέν οὖν καί ἄλλα σηµεῖα  
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ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦ̋  
ἐνώπιον τῶν µαθητῶν αὐτοῦ,  

Ὁ Ἰησοῦ̋ ἔκανε βέβαια καί πολλά ἄλλα 
θαύµατα µπροστά στού̋ µαθητέ̋ του, 

ἅ οὐκ ἔστι γεγραµµένα  
ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.  

πού δέν εἶναι γραµµένα σ᾿ αὐτό ἐδῶ τό βι-
βλίο. 

31 Ταῦτα δέ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε  
ὅτι ὁ Ἰησοῦ̋ ἐστιν ὁ Χριστό̋  
ὁ Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ 

Αὐτά ὅµω̋ γράφτηκαν γιά νά πιστέψετε 
πώ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ εἶναι ὁ Χριστό̋ ὁ Υἱό̋ τοῦ 
Θεοῦ, 

καί ἵνα πιστεύοντε̋  
ζωήν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ. 

καί πιστεύοντα̋ νά ἔχετε δι᾿ Αὐτοῦ τή ζω-
ή. 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι... 

Ὁ Ν΄ Ψαλµό̋ 

Σῶσον, ὁ Θεό̋, τὸν λαόν σου... 

Οἱ Κανόνε̋ 

Ἀπό γ΄ ὠδῆ̋ τό µεθέορτον 
κάθισµα τῆ̋ 22α̋ Αὐγούστου: 

Ἦχο̋ δ'.  Κατεπλάγη Ἰωσὴφ  
Ἀναβόησον ∆αυΐδ,  
τὶ̋ ἡ παροῦσα Ἑορτὴ;  
Ἣν ἀνύµνησα φησίν,  
ἐν τῷ Βιβλίῳ τῶν Ψαλµῶν,  
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ὡ̋ θυγατέρα θεόπαιδα καὶ Παρθένον,  
µετέστησεν αὐτήν,  
πρὸ̋ τὰ̋ ἐκεῖθεν µονά̋,  
Χριστὸ̋ ὁ ἐξ αὐτῆ̋,  
ἄνευ σπορᾶ̋ γεννηθεί̋·  
καὶ διὰ τοῦτο χαίρουσι, µητέρε̋  
καὶ θυγατέρε̋, καὶ νύµφαι Χριστοῦ,  
βοῶσαι· Χαῖρε, ἡ µεταστᾶσα,  
πρὸ̋ τὰ ἄνω βασίλεια. 
 

Ἀφ' ἕκτη̋ ὠδῆ̋ Κοντάκιον.  
Ὡ̋ ἀπαρχά̋ τῆ̋ φύσεω̋. 

Ἐξαναστά̋ τοῦ µνήµατο̋,  
τού̋ τεθνεῶτα̋ ἤγειρα̋  
καί τόν Ἀδάµ ἀνέστησα̋· 
καί ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ Σῇ Ἀναστάσει 
καί κόσµου τά πέρατα πανηγυρίζουσι, 
τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει Σου, πολυέλεε. 

Ἐπανάληψι̋ ἐν χορῷ: 

τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει Σου, πολυέλεε. 

Οἶκο̋. 
Τά τοῦ ᾍδου σκυλεύσα̋ βασίλεια 
καί νεκρού̋ ἀναστήσα̋, µακρόθυµε, 
γυναιξί Μυροφόροι̋ συνήντησα̋, 
ἀντί λύπη̋ χαράν κοµισάµενο̋· 
καί Ἀποστόλοι̋ Σου ἐµήνυσα̋  
τά τῆ̋ νίκη̋ σύµβολα,  
Σωτήρ µου ζωοδότα 
καί τήν κτίσιν ἐφώτισα̋ φιλάνθρωπε· 
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διά τοῦτο καί κόσµο̋ συγχαίρει 
τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει Σου, πολυέλεε. 

Ἐπανάληψι̋ ἐν χορῷ: 

τῇ ἐκ νεκρῶν ἐγέρσει Σου, πολυέλεε. 

Συναξάριον 
 

Καταβασίε̋ τῆ̋ Ἑορτῆ̋ 
Ἦχο̋ α΄. 

Ὠδή α΄.  Ὁ Εἱρµό̋. 
Πεποικιλµένη τῇ θείᾳ δόξῃ 
ἡ ἱερά καί εὐκλεή̋, 
Παρθένε, µνήµη Σου 
πάντα̋ συνηγάγετο,  
πρό̋ εὐφροσύνην τού̋ πιστού̋, 
ἐξαρχούση̋ Μαριάµ  
µετά χορῶν καί τυµπάνων 
τῷ Σῷ ἄδοντα̋ Μονογενεῖ 
ἐνδόξω̋ ὅτι δεδόξασται. 

Ὠδή γ΄.  Ὁ Εἱρµό̋. 
Ἡ δηµιουργική  
καί συνεκτική τῶν ἁπάντων 
Θεοῦ σοφία καί δύναµι̋, 
ἀκλινῆ ἀκράδαντον  
τήν Ἐκκλησίαν στήριξον, Χριστέ·  
µόνο̋ γάρ εἶ ἅγιο̋,  
ὁ ἐν Ἁγίοι̋ ἀναπαυόµενο̋. 

Ὠδή δ΄.  Ὁ Εἱρµό̋. 
Ῥήσει̋ Προφητῶν καί αἰνίγµατα 
τήν σάρκωσιν ὑπέφηναν 
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τήν ἐκ Παρθένου Σου, Χριστέ, 
φέγγο̋ ἀστραπῆ̋ Σου  
εἰ̋ φῶ̋ ἐθνῶν ἐξελεύσεσθαι· 
καί φωνεῖ Σοι ἄβυσσο̋ ἐν ἀγαλλιάσει· 
τῇ δυνάµει Σου δόξα, Φιλάνθρωπε. 

Ὠδή ε΄.  Ὁ Εἱρµό̋. 
Τό θεῖον καί ἄρρητον κάλλο̋ 
τῶν ἀρετῶν Σου, Χριστέ, διηγήσοµαι· 
ἐξ ἀ̓δίου γάρ δόξη̋  
συναΐδιον καί ἐνυπόστατον  
λάµψα̋ ἀπαύγασµα 
παρθενικῆ̋ ἀπό γαστρό̋  
τοῖ̋ ἐν σκότει καί σκιᾷ 
σωµατωθεί̋ ἀνέτειλα̋ ἥλιο̋. 

Ὠδή στ΄.  Ὁ Εἱρµό̋. 
Ἅλιον, ποντογενέ̋,  
κητῷον, ἐντόσθιον πῦρ, 
τῆ̋ τριηµέρου ταφῆ̋ Σου  
ἦν προεικόνισµα, 
οὗ Ἰωνᾶ̋ ὑποφήτη̋ ἀναδέδεικται· 
σεσωσµένο̋ γάρ ὡ̋ καί προὐπέπωτο, 
ἀσινή̋ ἐβόα·  
θύσω Σοι µετά φωνῆ̋ αἰνέσεω̋, Κύριε. 

Ὠδή ζ΄.  Ὁ Εἱρµό̋. 
Ἰταµῷ θυµῷ τε καί πυρί  
θεῖο̋ ἔρω̋ ἀντιταττόµενο̋, 
τό µέν πῦρ ἐδρόσιζε· τῷ θυµῷ δέ ἐγέλα,  
θεοπνεύστῳ λογικῇ, 
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τῇ τῶν Ὁσίων τριφθόγγῳ λύρα  
ἀντιφθεγγόµενο̋, 
µουσικοῖ̋ ὀργάνοι̋ ἐν µέσῳ φλογό̋· 
ὁ δεδοξασµένο̋ τῶν Πατέρων καί ἡµῶν, 
Θεό̋ εὐλογητό̋ εἶ. 

Αἰνοῦµεν, εὐλογοῦµεν  
καί προσκυνοῦµεν τόν Κύριον. 

Ὠδή η΄.  Ὁ Εἱρµό̋. 
Φλόγα δροσίζουσαν Ὁσίου̋ 
δυσσεβεῖ̋ δέ καταφλέγουσαν 
Ἄγγελο̋ Θεοῦ ὁ πανσθενή̋  
ἔδειξε Παισί· 
ζωαρχικήν δέ πηγήν  
εἰργάσατο τήν Θεοτόκον, 
φθοράν θανάτου καί ζωήν  
βλυστάνουσαν τοῖ̋ µέλπουσι· 
τόν ∆ηµιουργόν µόνον ὑµνοῦµεν  
οἱ λελυτρωµένοι καί ὑπερυψοῦµεν  
εἰ̋ πάντα̋ τού̋ αἰῶνα̋. 

Ἡ Τιµιωτέρα 

Ὠδή θ΄.   

Αἱ γενεαί πᾶσαι, µακαρίζοµεν Σε,  
τήν µόνην Θεοτόκον. 

Νενίκηνται τῆ̋ φύσεω̋ οἱ ὅροι  
ἐν Σοί, Παρθένε ἄχραντε· 
παρθενεύει γάρ τόκο̋  
καί ζωήν προµνηστεύεται θάνατο̋. 
Ἡ µετά τόκον Παρθένο̋  
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καί µετά θάνατον ζῶσα, 
σώζοι̋ ἀεί,  
Θεοτόκε, τήν κληρονοµίαν Σου. 

Μικρά Συναπτή-Εὐχή  

Ἐξαποστειλάριον θ΄ 
Συγκεκλεισµένων, ∆έσποτα,  
τῶν θυρῶν ὡ̋ εἰσῆλθε̋,  
τού̋ ἀποστόλου̋ ἔπλησα̋  
Πνεύµατο̋ παναγίου  
εἰρηνικῶ̋ ἐµφυσήσα̋·  
οἷ̋ δεσµεῖν τε καί λύειν  
τά̋ ἁµαρτία̋ εἴρηκα̋·  
καί ὀκτώ µεθ᾿ ἡµέρα̋  
τήν Σήν πλευράν  
τῷ Θωµᾷ ὑπέδειξα̋ καί τά̋ χεῖρα̋.  
Μεθ᾿ οὗ βοῶµεν· Κύριο̋  
καί Θεό̋ Σύ ὑπάρχει̋. 

Ἐξαποστειλάριον τῆ̋ Ἑορτῆ̋  
Ἦχο̋ γ΄.  Ὁ οὐρανόν. 

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων  
συναθροισθέντε̋ ἐνθάδε 
Γεθσηµανῇ τῷ χωρίῳ  
κηδεύσατέ µου τό σῶµα· 
καί Σύ Υἱέ καί Θεέ µου  
παράλαβέ µου τό πνεῦµα. 

Ε Ι Σ  Τ Ο Υ Σ  Α Ι Ν Ο Υ Σ  

Πάσα πνοή-Ψαλµοί τῶν Αἴνων  
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Στιχηρά  Προσόµοια 

1ον. Τά ἀναστάσιµα. 
1 

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖ̋ κρίµα ἔγγραπτον· 

δόξα αὕτη ἔσται πᾶσι τοῖ̋ ὁσίοι̋ Αὐτοῦ. 

Κύριε, εἶ καί κριτηρίῳ παρέστη̋ 
ὑπό Πιλάτου κρινόµενο̋, 
ἀλλ᾿ οὐκ ἀπελείφθη̋ τοῦ θρόνου 
τῷ Πατρί συγκαθεζόµενο̋. 
Καί ἀναστά̋ ἐκ νεκρῶν  
τόν κόσµον ἠλευθέρωσα̋ 
ἐκ τῆ̋ δουλεία̋ τοῦ ἀλλοτρίου, 
ὡ̋ οἰκτίρµων καί Φιλάνθρωπο̋. 

2 

Αἰνεῖτε τόν Θεόν ἐν τοῖ̋ ἁγίοι̋ Αὐτοῦ,  Ψαλ

αἰνεῖτε Αὐτόν  

ἐν στερώµατι τῆ̋ δυνάµεω̋ Αὐτοῦ· 

Κύριε, εἶ καί ὡ̋ θνητόν ἐν µνηµείῳ 
Ἰουδαῖοί Σε κατέθεντο, 
ἀλλ᾿ ὡ̋ βασιλέα ὑπνοῦντα 
στρατιῶταί Σε ἐφύλαττον 
καί ὡ̋ ζωῆ̋ θησαυρόν  
σφραγῖδι ἐσφραγίσαντο. 
Ἀλλά ἀνέστη̋ καί παρέσχε̋ 
ἀφθαρσίαν ταῖ̋ ψυχαῖ̋ ἡµῶν. 

3 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐπί ταῖ̋ δυναστείαι̋ Αὐτοῦ, 

αἰνεῖτε Αὐτόν  
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κατά τό πλῆθο̋ τῆ̋ µεγαλωσύνη̋ Αὐτοῦ.  

Κύριε, ὅπλον κατά τοῦ ∆ιαβόλου 
τόν Σταυρόν Σου ἡµῖν δέδωκα̋. 
Φρίττει γάρ καί τρέµει µή φέρων 
καθορᾶν Αὐτοῦ τήν δύναµιν, 
ὅτι νεκρού̋ ἀνιστᾶ  
καί θάνατον κατήργησε. 
∆ιά τοῦτο προσκυνοῦµεν  
τήν ταφήν σου καί τήν ἔγερσιν. 

4 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ἤχῳ σάλπιγγο̋,  

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν ψαλτηρίῳ καί κιθάρᾳ·  

Ὁ ἄγγελο̋ Σου Κύριε,  
ὁ τήν Ἀνάστασιν κηρύξα̋ 
τού̋ µέν φύλακα̋ ἐφόβησε  
τά δέ Γύναια ἐφώνησε λέγων. 
Τί ζητεῖτε τόν ζῶντα µετά τῶν νεκρῶν; 
Ἀνέστη Θεό̋ ὤν  
καί τῇ οἰκουµένῃ ζωήν ἐδωρήσατο. 

2ον. Τῆ̋ Ἑορτῆ̋ 
1. 

Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ,  
αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν χορδαῖ̋ καί ὀργάνῳ·  

Τῇ ἐνδόξῳ κοιµήσει Σου  
οὐρανοί ἐπαγάλλονται 
καί ἀγγέλων γέγηθε τά στρατεύµατα· 
πᾶσα ἡ γῆ δέ εὐφραίνεται  
ὠδήν Σοι ἐξόδιον 
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προσφωνοῦσα τῇ Μητρί  
τοῦ τῶν ὅλων ∆εσπόζοντο̋, ἀπειρόγαµε  
Παναγία Παρθένε, ἡ τό γένο̋  
τῶν ἀνθρώπων ῥυσαµένη 
προγονικῆ̋ ἀποφάσεω̋. 

2. 
Αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ εὐήχοι̋,  

αἰνεῖτε Αὐτόν ἐν κυµβάλοι̋ ἀλαλαγµοῦ.  

Πᾶσα πνοή αἰνεσάτω τόν Κύριον.  

Τῇ ἐνδόξῳ κοιµήσει Σου .... 

3. 
Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰ̋ τήν ἀνάπαυσίν Σου 

Σύ καί ἡ κιβωτό̋ τοῦ ἁγιάσµατό̋ Σου.  Ψαλ. 131 

Ἐκ περάτων συνέδραµον  
ἀποστόλων οἱ πρόκριτοι 
θεαρχίῳ νεύµατι τοῦ κηδεῦσαί Σε· 
καί ἀπό γῆ̋ αἱροµένη̋ Σε  
πρό̋ ὕψο̋ θεώµενοι  
τήν φωνήν τοῦ Γαβριήλ  
ἐν χαρᾷ ἀνεβόων Σοι· Χαῖρε, ὄχηµα  
τῆ̋ Θεότητο̋ ὅλη̋· χαῖρε, µόνη, 
τά ἐπίγεια τοῖ̋ ἄνω  
τῷ τοκετῷ Σου συνάψασα. 

4. 
Ὥµοσε Κύριο̋ τῷ ∆αβίδ ἀλήθειαν,  

καί οὐ µή ἀθετήσει αὐτήν.  

Τήν Ζωήν ἡ κυήσασα  
πρό̋ ζωήν µεταβέβηκα̋  
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τῇ σεπτῇ κοιµήσει Σου τήν ἀθάνατον 
δορυφορούντων Ἀγγέλων Σοι,  
Ἀρχῶν καί ∆υνάµεων,  
Ἀποστόλων, Προφητῶν 
καί ἁπάση̋ τῆ̋ κτίσεω̋ δεχοµένου τε 
ἀκηράτοι̋ παλάµαι̋ τοῦ Υἱοῦ Σου 
τήν ἀµώµητον ψυχήν Σου,  
Παρθενοµῆτορ Θεόνυµφε. 

∆όξα. Ἦχο̋ πλ. α΄ 
Ὡ̋ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν χρόνων,  
οὔση̋ ὀψία̋ Σαββάτων,  
ἐφίστασαι τοῖ̋ φίλοι̋, Χριστέ,  
καί θαύµατι θαῦµα βεβαιοῖ̋,  
τῇ κεκλεισµένῃ εἰσόδῳ τῶν θυρῶν,  
τήν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστασιν·  
ἀλλ᾿ ἔπλησα̋ χαρᾶ̋ τού̋ µαθητά̋  
καί Πνεύµατο̋ ἁγίου µετέδωκα̋ αὐτοῖ̋. 
Καί ἐξουσίαν ἔνειµα̋ ἀφέσεω̋ ἁµαρτιῶν  
καί τόν Θωµᾶν οὐ κατέλιπε̋  
τῷ τῆ̋ ἀπιστία̋  
καταβαπτίζεσθαι κλύδωνι.  
∆ιό παράσχου καί ἡµῖν γνῶσιν ἀληθῆ  
καί ἄφεσιν πταισµάτων,  
εὔσπλαγχνε Κύριε. 

Καί νῦν. 
Ὑπερευλογηµένη ὑπάρχει̋ ... 

∆οξολογία µεγάλη. 

Σήµερον σωτηρία τῷ κόσµῳ γέγονεν... 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

 
Ἀντίφωνον α΄.  Ἦχο̋ β΄.   

 Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ πᾶσα ἡ γῆ.  Ψαλ. 65,2 

Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ τῆ̋ Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡµᾶ̋. 

 Ἐξοµολογεῖσθε Αὐτῷ,  

 αἰνεῖτε τό ὄνοµα Αὐτοῦ.   99,4 

 Ἐν Πόλει Κυρίου τῶν δυνάµεων 

 ἐν Πόλει τοῦ Θεοῦ ἡµῶν.  47,9α 

 Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ Τόπο̋ Αὐτοῦ  

 καί τό Κατοικητήριον Αὐτοῦ ἐν Σιών.| 75,3 

∆όξα.  Καί νῦν. 
Ταῖ̋ πρεσβείαι̋ ... 

Ἀντίφωνον β΄.  Ἦχο̋ β΄. 
 Ἀγαπᾷ Κύριο̋ τά̋ πύλα̋ Σιών  

 ὑπέρ πάντα τά σκηνώµατα Ἰακώβ.  Ψαλ. 86,2 

Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ ἀναστά̋ ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντά̋ Σοι· Ἀλληλού̓α. 

 ∆εδοξασµένα ἐλαλήθη περί Σοῦ  

 ἡ Πόλι̋ τοῦ Θεοῦ.  Ψ. 86,3 

 Ὁ Θεό̋ ἐθεµελίωσεν Αὐτήν εἰ̋ τόν αἰῶνα.  

47,9β 

 Ἡγίασε τό Σκήνωµα αὐτοῦ ὁ Ὕψιστο̋.  45,5β 
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∆όξα.  Καί νῦν. 
Ὁ Μονογενή̋ Υἱό̋ ... 

Ἀντίφωνον γ΄.  Ἦχο̋ βαρύ̋. 
 Ἑτοίµη ἡ καρδία µου, ὁ Θεό̋,  

 ἑτοίµη ἡ καρδία µου.  56,8 

Ἐν τῇ Γεννήσει,  
τήν παρθενίαν ἐφύλαξα̋· 
ἐν τῇ Κοιµήσει, τόν κόσµον  
οὐ κατέλιπε̋, Θεοτόκε· 
µετέστη̋ πρό̋ τήν Ζωήν, 
Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆ̋ Ζωῆ̋ 
καί ταῖ̋ πρεσβείαι̋ ταῖ̋ Σαῖ̋  
λυτρουµένη 
ἐκ θανάτου τά̋ ψυχά̋ ἡµῶν. 

 Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ  

 περί πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ µοι;   Ψ. 115,3 

 Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι   

 καί τό ὄνοµα Κυρίου ἐπικαλέσοµαι.   4 

Εἰσοδικόν 
∆εῦτε προσκυνήσωµεν  
καί προσπέσωµεν Χριστῷ. 
Σῶσον ἡµᾶ̋, Υἱέ Θεοῦ, 
ὁ ἀναστά̋ ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντά̋ Σοι· Ἀλληλού̓α. 

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιµον 
Ἐξ ὕψου̋ κατῆλθε̋ ὁ εὔσπλαγχνο̋, 
ταφήν κατεδέξω τριήµερον, 
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ἵνα ἡµᾶ̋ ἐλευθερώσει̋ τῶν παθῶν, 
ἡ ζωή καί ἡ ἀνάστασι̋ ἡµῶν,  
Κύριε, δόξα Σοι. 

Καί πάλιν  
τό Ἀπολυτίκιον τῆ̋ Ἑορτῆ̋ 

Ἐν τῇ Γεννήσει,  
τήν παρθενίαν ἐφύλαξα̋... 

Τά ἀπολυτίκια τοῦ ναοῦ 

Κοντάκιον 
Αὐτόµελον.  Ἦχο̋ β΄.  

Τήν ἐν πρεσβείαι̋ ἀκοίµητον Θεοτόκον 
καί προστασίαι̋ ἀµετάθετον ἐλπίδα 
τάφο̋ καί νέκρωσι̋ οὐκ ἐκράτησεν· 
ὡ̋ γάρ Ζωῆ̋ Μητέρα,  
πρό̋ τήν ζωήν µετέστησεν, 
ὁ µήτραν οἰκήσα̋ ἀειπάρθενον. 

Ὁ εἱρµό̋ τῆ̋ ε΄ὠδῆ̋  
τῆ̋ Μ. Πέµπτη̋ 

Τῷ συνδέσµῳ τῆ̋ ἀγάπη̋ 
συνδεόµενοι οἱ Ἀπόστολοι 
τῷ δεσπόζοντι τῶν ὅλων  
ἑαυτού̋ Χριστῷ ἀναθέµενοι 
ὡραίου̋ πόδα̋ ἐξαπενίζοντο  
εὐαγγελιζόµενοι πᾶσιν εἰρήνην. 

Ἡ Εὐχή τοῦ Τρισαγίου  

Ὁ Θεό̋, ὁ Ἅγιο̋,  
ὁ ἐν Ἁγίοι̋ ἀναπαυόµενο̋,  
ὁ τρισαγίῳ φωνῇ  
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ὑπό τῶν Σεραφείµ ἀνυµνούµενο̋  
καί ὑπό τῶν Χερουβείµ δοξολογούµενο̋  
καί ὑπό πάση̋ ἐπουρανίου δυνάµεω̋  
προσκυνούµενο̋·  
ὁ ἐκ τοῦ µή ὄντο̋  
εἰ̋ τό εἶναι παραγαγών τά σύµπαντα·  
ὁ κτίσα̋ τόν ἄνθρωπον  
κατ' εἰκόνα Σήν καί ὁµοίωσιν  
καί παντί Σου χαρίσµατι κατακοσµήσα̋·  
ὁ διδού̋ αἰτοῦντι σοφίαν καί σύνεσιν  
καί µή παρορῶν ἁµαρτάνοντα,  
ἀλλά θέµενο̋ ἐπί σωτηρίᾳ µετάνοιαν·  
ὁ καταξιώσα̋ ἡµᾶ̋,  
τού̋ ταπεινού̋ καί ἀναξίου̋ δούλου̋ Σου  
καί ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ  
στῆναι κατενώπιον τῆ̋ δόξη̋  
τοῦ ἁγίου Σου θυσιαστηρίου  
καί τήν ὀφειλοµένην Σοι προσκύνησιν  
καί δοξολογίαν προσάγειν·  
Αὐτό̋, ∆έσποτα, πρόσδεξαι  
καί ἐκ στόµατο̋ ἡµῶντῶν ἁµαρτωλῶν  
τόν τρισάγιον ὕµνον  
καί ἐπίσκεψαι ἡµᾶ̋ ἐν τῇ χρηστότητί Σου.  
Συγχώρησον ἡµῖν πᾶν πληµµέληµα,  
ἑκούσιόν τε καί ἀκούσιον·  
ἁγίασον ἡµῶν τά̋ ψυχά̋ καί τά σώµατα  
καί δό̋ ἡµῖν ἐν ὁσιότητι λατρεύειν Σοι  
πάσα̋ τά̋ ἡµέρα̋ τῆ̋ ζωῆ̋ ἡµῶν,  
πρεσβείαι̋ τῆ̋ Ἁγία̋ Θεοτόκου  
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καί πάντων τῶν Ἁγίων,  
τῶν ἀπ' αἰῶνό̋ Σοι εὐαρεστησάντων, 

Ὅτι ἅγιο̋ εἶ ὁ Θεό̋ ἡµῶν  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν...  

Ἅγιο̋ ὁ Θεό̋... (γ) 

∆όξα... Καί νῦν... 

Ἅγιο̋ ἀθάνατο̋, ἐλέησον ἡµᾶ̋. 

Εὐλογηµένο̋ ὁ ἐρχόµενο̋  
ἐν ὀνόµατι Κυρίου. 
Θεό̋, Κύριο̋ καί ἐπέφανεν ἡµῖν!  

Εὐλογηµένο̋ εἶ,  
ὁ ἐπί θρόνου δόξη̋ τῆ̋ βασιλεία̋ Σου,  
ὁ καθήµενο̋ ἐπί τῶν Χερουβείµ,  
πάντοτε νῦν καί ἀεί  
καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋ τῶν αἰώνων. Ἀµήν. 

 
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

ΤΗΣ Θ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

Προκείµενον.  Ἦχο̋ πλ. δ΄.  Ψαλµό̋ 75. 

Εὔξασθε καί ἀπόδοτε  
Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡµῶν. 

 Γνωστό̋ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεό̋. 

Πρό̋ Κορινθίου̋ Α΄ Ἐπιστολῆ̋ Παύλου  
τό ἀνάγνωσµα,  3,9-17. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
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Οἱ Ἀπόστολοι καί τό ἔργο του̋  
µέσα στήν Ἐκκλησία. 

Oἱ ἱεροί ποιµένε̋ ὡ̋ διάδοχοι τῶν Ἀ-
ποστόλων συνεχίζουν τό ἒργο του̋ µέσα 
στήν Ἐκκλησία διά τῶν αἰώνων. Ἐπάνω 
στὸ θεµέλιο (τοῦ θανάτου καὶ τῆ̋ ἀναστά-
σεω̋) τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ οἰκοδοµοῦν τό 
Σῶµα Του, τὴν Ἐκκλησία. ∆ηλαδή χτί-
ζουν, δένουν, προσαρµόζουν σταθερὰ καί 
µόνιµα κάθε νέο πιστὸ σάν ζωντανὴ πέτρα 
στήν οἰκοδοµή τῆ̋ Ἐκκλησία̋. «Θεοῦ γε-
ώργιον, Θεοῦ οἰκοδοµή ἐστέ.» Ἡ πνευµατι-
κή ἕνωση καί ἀδελφική κοινωνία τῶν ἀν-
θρώπων διά τῆ̋ ἀγάπη̋ τοῦ Χριστοῦ µέσα 
στήν Ἐκκλησία εἰκονίζεται µέ τό σταθερό 
οἰκοδόµηµα τοῦ ναοῦ ἐπί τῆ̋ γῆ̋.  

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ναὸ̋ τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀ-
γιαστήριο, τό θεραπευτήριο, τὸ σχολεῖο ἤ 
ἄλλω̋ τό «γεώργιον», τό περιβόλι µέσα 
στό ὁποῖον καλλιεργοῦνται καί ἀναπτύσ-
σονται οἱ πολίτε̋ τῆ̋ Βασιλεία̋ τῶν Οὐ-
ρανῶν. Τό ἀναµορφωτήριο τοῦ κόσµου, ἡ 
µοναδικὴ κιβωτὸ̋ σωτηρία̋. Ἡ εὐαγγελι-
κή περικοπή τῆ̋ ἡµέρα̋ τήν προβάλλει ὡ̋ 
πλοῖο ἀνάλογο µέ τήν κιβωτό τοῦ Νῶε. Ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι πύργο̋ ἀπόρθητο̋ κατα-
φύγιο ἀσφαλεία̋ τῶν ἀνθρώπων ἀπό τί̋ 
συνεχεῖ̋ ἐπιθέσει̋ τῶν δαιµόνων. 
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9 Ἀδελφοί ,  Θεοῦ ἐσµέν συνεργοί·   
Θεοῦ γεώργιον,  
Θεοῦ οἰκοδοµή ἐστε. 

Ἀδελφοί, τοῦ Θεοῦ εἴµαστε συνεργάτε̋ ἐ-
µεῖ̋ οἱ Ἀπόστολοι. Τοῦ Θεοῦ χωράφι, τοῦ 
Θεοῦ οἰκοδοµή, εἶστε ἐσεῖ̋ οἱ πιστοί. 

10 Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ  
τὴν δοθεῖσάν µοι  
ὡ̋ σοφὸ̋ ἀρχιτέκτων θεµέλιον τέθεικα, 
ἄλλο̋ δὲ ἐποικοδοµεῖ· 

Σύµφωνα µέ τό εἰδικό χάρισµα πού µοῦ ἔ-
δωσε ὁ Θεό̋, ἐγώ ὡ̋ σοφό̋ ἀρχιτέκτονα̋, 
ἔχω βάλει τό θεµέλιο. Ἄλλο̋ ὅµω̋ συνεχί-
ζει τό χτίσιµο.  

ἕκαστο̋ δὲ βλεπέτω πῶ̋ ἐποικοδοµεῖ· 
11 θεµέλιον γὰρ ἄλλον  

οὐδεὶ̋ δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείµενον 
ὅ̋ ἐστιν Ἰησοῦ̋ Χριστό̋. 

Ὁ καθένα̋ ὅµω̋ ἄ̋ προσέχη πῶ̋ χτίζει. 
Γιατί ἄλλο θεµέλιο κανένα̋ δέν µπορεῖ νά 
βάλη ἐκτό̋ ἀπό αὐτό πού ὑπάρχει καί Αὐ-
τό̋ εἶναι ὁ Ἰησοῦ̋ Χριστό̋. 

12 Εἰ δὲ τί̋ ἐποικοδοµεῖ  
ἐπὶ τὸν θεµέλιον τοῦτον 
χρυσόν, ἄργυρον, λίθου̋ τιµίου̋,  
ξύλα, χόρτον, καλάµην,  

13 ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται·  
Ἐάν λοιπόν κάποιο̋ χτίζει πάνω σ᾿ αὐτό τό 
θεµέλιο µέ χρυσάφι ἤ ἀσήµι ἤ πολύτιµα 
πετράδια, µέ ξυλεία, χορτάρι ἤ ἄχυρο, τό 
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ἔργο πού κάνει ὁ καθένα̋ θά φανερωθῆ·  
ἡ γὰρ ἡµέρα δηλώσει·  
ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται·  
καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι  
τὸ πῦρ δοκιµάσει. 

γιατί θά τό φανερώση ἡ ἡµέρα τῆ̋ κρίσε-
ω̋, πού ἐµφανίζεται µέ φωτιά. Καί τό τί εἶ-
ναι τό ἔργο πού ἔκανε καθένα̋, ἡ φωτιά θά 
τό δείξη. 

14 Εἴ τινο̋ τὸ ἔργον µενεῖ  
ὃ ἐπῳκοδόµησε, µισθὸν λήψεται· 

Ἄν τό ἔργο πού ἔχτισε κάποιο̋ ἀντέξη,  
θά πάρη µισθό·  

15 εἴ τινο̋ τὸ ἔργον κατακαήσεται,  
ζηµιωθήσεται    
αὐτὸ̋ δὲ σωθήσεται,  
οὕτω̋ δὲ ὡ̋ διὰ πυρό̋. 

ἄν ὅµω̋ τό ἔργο κάποιου καῆ ἀπό τή φω-
τιά, αὐτό̋ θά ζηµιωθῆ, ὁ ἴδιο̋ ὅµω̋ θά 
σωθῆ, ὅπω̋ σώζεται ἕνα̋ πού περνάει µέ-
σα ἀπό τί̋ φλόγε̋. 

16 Οὐκ οἴδατε ὅτι  ναὸ̋ Θεοῦ  ἐστε    
καὶ  τὸ  Πνεῦµα τοῦ  Θεοῦ   
οἰκεῖ  ἐν  ὑµῖν ;  

17 Εἴ τι̋ τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ φθείρει,    
φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεό̋· 

∆έν ξέρετε πώ̋ εἶστε ναό̋ τοῦ Θεοῦ κι ὅτι 
τό Πνεῦµα Του κατοικεῖ ἀνάµεσά σα̋; Ἄν 
κάποιο̋ λοιπόν καταστρέφη τό ναό τοῦ Θε-
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οῦ µέ τί̋ διαιρέσει̋, αὐτόν θά τόν ἀφανίση 
ὁ Θεό̋.  

ὁ γὰρ ναὸ̋ τοῦ Θεοῦ ἅγιό̋ ἐστιν,  
οἵτινέ̋ ἐστε ὑµεῖ̋. 

Γιατί ὁ ναό̋ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἅγιο̋  
κι ὁ ναό̋ αὐτό̋ εἶστε ἐσεῖ̋. 

«ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ»  

Ἦχο̋ πλ. δ΄.  Ψαλµό̋ 94. 

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

∆εῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ Κυρίῳ.  
ἀλαλάξωµεν τῷ Θεῷ τῷ σωτῇρι ἡµῶν.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Προφθάσωµεν τό πρόσωπον Αὐτοῦ  
ἐν ἐξοµολογήσει 
καί ἐν ψαλµοῖ̋ ἀλαλάξωµεν Αὐτῷ.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 

Ὅτι Αὐτοῦ ἐστιν ἡ θάλασσα  
καί Αὐτό̋ ἐποίησεν αὐτήν 
καί τήν ξηράν αἱ χεῖρε̋ Αὐτοῦ ἔπλασαν.  

Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. Ἀλληλού̓α. 
 

Ἡ Εὐχή τοῦ Εὐαγγελίου 

Ἔλλαµψον ἐν ταῖ̋ καρδίαι̋ ἡµῶν,  
φιλάνθρωπε ∆έσποτα,  
τό τῆ̋ Σῆ̋ Θεογνωσία̋ ἀκήρατον φῶ̋  
καί τού̋ τῆ̋ διανοία̋ ἡµῶν ὀφθαλµού̋ 
διάνοιξον  
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εἰ̋ τήν τῶν εὐαγγελικῶν Σου κηρυγµά-
των κατανόησιν.  
Ἔνθε̋ ἡµῖν  
καί τόν τῶν µακαρίων Σου ἐντολῶν φόβον, 
ἵνα, τά̋ σαρκικά̋ ἐπιθυµία̋  
πάσα̋ καταπατήσαντε̋  
πνευµατικήν πολιτείαν µετέλθωµεν,  
πάντα τά πρό̋ εὐαρέστησιν τήν Σήν  
καί φρονοῦντε̋ καί πράττοντε̋.  
Σύ γάρ εἶ ὁ φωτισµό̋  
τῶν ψυχῶν καί τῶν σωµάτων ἡµῶν,  
Χριστέ, ὁ Θεό̋ ἡµῶν,  
καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέµποµεν  
σύν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί  
καί τῷ Παναγίῳ καί ἀγαθῷ  
καί ζωοποιῷ Σου Πνεύµατι,  
νῦν καί ἀεί καί εἰ̋ τού̋ αἰῶνα̋  
τῶν αἰώνων.  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 
ΤΗΣ Θ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

Ἐκ τοῦ κατά Ματθαῖον, 14,22-34. 

Ὁ περίπατο̋ τοῦ Ἰησοῦ  
πάνω στά τρικυµισµένα νερά τῆ̋ λίµνη̋. 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  

ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  

Οἱ Μαθηταί τοῦ Χριστοῦ µέσα στή 
νύχτα τοῦ κόσµου βρίσκονται µέσα στό 
πλοῖο καί ταλαιπωροῦνται ἀπό τήν θαλασ-
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σοταραχή. Ὁ Χριστό̋ περπατεῖ πάνω στά 
τρικυµισµένα νερά πλά̓ του̋. Σέ µιά ἀνά-
λογη περίσταση πού περιγράφουν τά Εὐ-
αγγέλια (Ματθαίου 8,23 – Μάρκου 4,35 – 
Λουκᾶ 8,22) ὁ Ἰησοῦ̋ βρίσκεται µέσα στό 
πλοῖο καί κοιµᾶται. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ µοναδική λύση 
τῆ̋ τραγωδία̋ τοῦ κόσµου, ἡ µοναδική κι-
βωτό̋ σωτηρία̋ γιά τόν κόσµο. «Ἐκτό̋ ἀ-
πό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία»,  
“Extra Ecclesia nulla sallus” Ἁγ. Αὐγου-
στῖνο̋. 

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό πλοῖο πού ταξι-
δεύει µέσα στήν ἱστορία τοῦ κόσµου. Ἡ ζω-
ή τοῦ κόσµου εἶναι ἕνα̋ συνεχή̋ κλύδω-
να̋, µιά θαλασσοταραχή, ἀπό τήν ὁποία ἡ 
ἀνθρωπότητα µπορεῖ νά διασωθῆ µόνο διά 
τοῦ πλοίου τῆ̋ Ἐκκλησία̋.  

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ 
22 ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦ̋ τοὺ̋ µαθητὰ̋ Αὐτοῦ 

ἐµβῆναι εἰ̋ τὸ πλοῖον  
καὶ προάγειν Αὐτὸν εἰ̋ τὸ πέραν,  
ἕω̋ οὗ ἀπολύσῃ τοὺ̋ ὄχλου̋. 

Ἐκεῖνο τόν καιρό ὁ Ἰησοῦ̋ ὑποχρέωσε τού̋ 
Μαθητέ̋ νά µποῦν στό καΐκι καί νά πᾶνε 
νά Τόν περιµένουν στήν ἀπέναντι ὄχθη, ὡ-
σότου Αὐτό̋ διαλύσει τά πλήθη.  

23 Καὶ ἀπολύσα̋ τοὺ̋ ὄχλου̋ 
ἀνέβη εἰ̋ τὸ ὄρο̋ κατ᾿ ἰδίαν προσεύξασθαι. 
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Κι ἀφοῦ διέλυσε τά πλήθη, ἀνέβηκε µόνο̋ 
Του στό βουνό νά προσευχηθῆ.  

Ὀψία̋ δὲ γενοµένη̋ µόνο̋ ἦν ἐκεῖ. 
24 Τὸ δὲ πλοῖον  

µέσον τῆ̋ θαλάσση̋ ἦν,  
βασανιζόµενον ὑπὸ τῶν κυµάτων· 
ἦν γὰρ ἐναντίο̋ ὁ ἄνεµο̋. 

Ὅταν βράδιασε ἦταν µόνο̋ Του ἐκεῖ. 
Τό καΐκι στό µεταξύ βρισκόταν κιόλα̋ στή 
µέση τῆ̋ λίµνη̋ καί τό παίδευαν τά κύµα-
τα, γιατί ἦταν ἀντίθετο̋ ὁ ἄνεµο̋. 

25 Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ τῆ̋ νυκτὸ̋   
ἀπῆλθε πρὸ̋ αὐτοὺ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ 
περιπατῶν ἐπὶ τῆ̋ θαλάσση̋. 

Κατά τά ξηµερώµατα ἦρθε ὁ Ἰησοῦ̋ κοντά 
του̋ περπατώντα̋ πάνω στή θάλασσα. 

26 Καὶ ἰδόντε̋ Αὐτὸν οἱ µαθηταὶ   
ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα  
ἐταράχθησαν 
λέγοντε̋ ὅτι φάντασµά ἐστι,  
καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 

Ὅταν Τόν εἶδαν οἱ µαθητέ̋ νά περπατῆ 
πάνω στή θάλασσα, τρόµαξαν· ἔλεγαν πώ̋ 
εἶναι φάντασµα κι ἔβαλαν τί̋ φωνέ̋ ἀπό τό 
φόβο του̋. 

27 Εὐθέω̋ δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖ̋ ὁ Ἰησοῦ̋ 
λέγων·  
-  Θαρσεῖτε Ἐγώ εἰµι ·  µὴ φοβεῖσθε . 

Ἀµέσω̋ µετά ὁ Ἰησοῦ̋ τού̋ µίλησε καί 
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τού̋ εἶπε: Θάρρο̋, Ἐγώ εἶµαι· µή φοβᾶστε.  
28 Ἀποκριθεὶ̋ δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρο̋ εἶπε·  

- Κύριε, εἰ Σὺ εἶ, κέλευσόν µε  
πρὸ̋ Σε ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ὕδατα. 

29 Ὁ δὲ εἶπεν: - Ἐλθέ. 
Ὁ Πέτρο̋ τοῦ ἀποκρίθηκε: Κύριε, ἄν εἶσαι 
Ἐσύ, διάταξέ µε νά ἔρθω κοντά Σου πάνω 
στά νερά. Κι Ἐκεῖνο̋ τοῦ εἶπε: ἔλα. 

Καὶ καταβὰ̋ ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρο̋  
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα 
ἐλθεῖν πρὸ̋ τὸν Ἰησοῦν. 

Κατέβηκε τότε ἀπό τό πλοῖο ὁ Πέτρο̋ 
κι ἄρχισε νά περπατάη πάνω στά νερά  
γιά νά πάη στόν Ἰησοῦ. 

30 Βλέπων δὲ τὸν ἄνεµον ἰσχυρὸν ἐφοβήθη,  
καὶ ἀρξάµενο̋ καταποντίζεσθαι  
ἔκραξε λέγων: - Κύριε, σῶσον µε. 

Βλέποντα̋ ὅµω̋ τόν ἰσχυρό ἄνεµο φοβήθη-
κε κι ἐνῶ ἄρχισε νά καταποντίζεται, ἔβαλε 
τί̋ φωνέ̋: Κύριε, σῶσε µε! 

31 Εὐθέω̋ δὲ ὁ Ἰησοῦ̋ ἐκτείνα̋ τὴν χεῖρα 
ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτῷ:  
-  Ὀλιγόπιστε!  Εἰ̋  τί  ἐδίστασα̋; 

Ἀµέσω̋ ὁ Ἰησοῦ̋ ἅπλωσε τό χέρι, τόν ἔ-
πιασε καί τοῦ λέει: Ὀλιγόπιστε, γιατί φο-
βήθηκε̋;  

32 Καὶ ἐµβάντων αὐτῶν εἰ̋ τὸ πλοῖον  
ἐκόπασεν ὁ ἄνεµο̋. 

Καί µόλι̋ ἀνέβηκαν στό καΐκι κόπασε ὁ ἄ-
νεµο̋. 
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33 Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντε̋   
προσεκύνησαν Αὐτῷ λέγοντε̋·  
ἀληθῶ̋ Θεοῦ Υἱὸ̋ εἶ. 

Κι ὅσοι ἦταν στό καΐκι ἦρθαν καί Τόν 
προσκύνησαν λέγοντα̋: Ἀληθινά, εἶσαι ὁ 
Υἱό̋ τοῦ Θεοῦ! 

34 Καί διαπεράσαντε̋   
ἦλθον εἰ̋ τήν γῆν Γεννησαρέτ.  

Ἀφοῦ διασχίσανε τή λίµνη  
ἦρθαν στήν περιοχή τῆ̋ Γεννησαρέτ. 
 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΟΡΤΩΝ 

ΤΗΣ ΑΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ 

∆ευτέρα 23 Αὐγούστου 
Ἀπόδοσι̋ τῆ̋ Κοιµήσεω̋ τῆ̋ Θεοτόκου 

 
Τρίτη 24 Αὐγούστου 

Κοσµᾶ τοῦ νέου ἱεροµάρτυρο̋  
τοῦ Αἰτωλοῦ (+1779) 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ α ΄. Τὸν ταφον σου Σωτὴρ. 

Τὸν µέγαν ἀθλητήν,  
ὀρθοδόξων τὸ κλέο̋,  
Χριστοῦ τὸν µιµητὴν  
καὶ διδάσκαλον θεῖον,  
Κοσµᾶν τὸν ἰσαπόστολον,  
Αἰτωλία̋ ἀγλά̓σµα,  
τὸν παιδεύσαντα τὸ δοῦλον Γένο̋ ἐνθέω̋  
καὶ συντρέξαντα εἰ̋ τὴν ἀνάστασιν τούτου  
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ἐν ὕµνοι̋ τιµήσωµεν. 

Τετάρτη 25 Αὐγούστου 
Τίτου Ἀποστόλου,  

ἐπισκόπου Γορτύνη̋ Κρήτη̋ 

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχο̋ πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον. 

Προκληθεί̋ οὐρανόθεν  
πρό̋ γνώσιν ἔνθεον,  
τήν ἐν σαρκί τοῦ ∆εσπότου  
ἐπιδηµίαν ἐν γῆ,  
αὐτοψεί ἑωρακώ̋ φωτό̋ πεπλήρωσαι,  
ὅθεν τοῦ Παύλου κοινωνό̋,  
θεηγόρο̋ γεγονώ̋,  
τήν Κρήτην πᾶσαν πυρσεύει̋,  
τῆ̋ εὐσεβεία̋ τῷ λόγῳ,  
Τίτε ἀπόστολε µακάριε. 

Παρασκευή 27 Αὐγούστου 

Μνήµη τοῦ ἐν τῇ ἐρήµῳ τῆ̋ Αἰγύπτου 
ὁσίου Ποιµένο̋ (+450). 

Ἀνθούση̋ καί Φανουρίου τῶν µαρτύρων. 

Μνήµη τῆ̋ Βαπτίσεω̋ τοῦ Αἰθίοπα 
Εὐνούχου ἀπό τόν Ἅγιο Φίλιππο (Πράξε-

ων 8, 5-12) 


